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 نشید حب ممیز من بالنبان

ابة  في مناسبة عید الحب، ھا ھي بالنبان مرة جدیدة تُعرب عن حبھا للسیدات، مع تقدیم ساعة جذّ
ً لھن.  كّرستھا خصیصا

صممت خلفیة المیناء في ھذه الساعة الجدیدة لتسلّط الضوء على یوم عید الحب والرومنسیة، إذ یعرض المیناء لسماء مصنوعة من 
عرق اللؤلؤ یتألأل فیھا 19 حجر ألماس و4 أحجار یاقوت تتسم كلھا بقطع بریلیانت، وقد تم ترصیعھا بإستخدام تقنیة "ترصیع النجوم". 
یُشار إلى أن ھذا النوع من الترصیع یشمل إستخدام قاعدة معدنیة بغیة وضع الحجر على المیناء. والول مرة ضمن مجموعات بالنبان، 
وضعت المرحلة القمریة المذھلة المكّونة من الیاقوت على زاویة مائلة عند عالمة الساعة 6. عالوة على ذلك، تزدان ھذه السمة بإطار 
رقیق كما تتألق النافذة الخاصة بھا بشكلھا الدائري الناعم. من جھة ثانیة، یشكل ھذا القمر بوجھھ األنثوي البارز إشارة تاریخیة ممتعة. 

فالشامة الزائفة التي كانت تُعرف بأنھا "نقطة الجمال" وإشتھرت بتسمیة الذبابة نظراً لوجھ التشابھ بینھا وبین ذبابة تحط على زاویة 
الفم المبتسم، كانت تُعتبر في أوروبا خالل القرن الثامن عشر رمزاً یُعرب عن موقف ممازح مرح. وبالفعل، كانت ھذه الذبابات 

ً لموقع ھذه العالمات المرحة.  تستخدم من قبل السیدات في البالط الملكي كرسالة لطالبي الزواج، علماً بأن ھذه الرسالة كانت تتبدل وفقا

تجدر اإلشارة إلى أن المرحلة القمریة ھي عبارة عن آلیة خاصة في علم قیاس الوقت، وقد إختفت عن عالم صناعة الساعات إلى أن 
أعادت بالنبان إطالقھا في أوائل ثمانینات القرن الماضي. منذ ذلك الوقت، باتت ھذه اآللیة رمزاً خاصاً بمصنع بالنبان. من ھنا، یُذّكر 

رسم الدورة القمریة على میناء ھذه الساعة بالصالت التاریخیة التي ربطت صناعة الساعات بعلم الفلك، فوجھ القمر یتناسب مع 
المرحلة القمریة الحالیة. تتألف ھذه اآللیة من عجلة تضم 59 سناً، أي ما یوازي دورتین قمریتین كاملتین من 29.5 یوماً، االمر الذي 

یفّسر سبب ظھور القمر مرتین على القرص الذي تُدیره ھذه العجلة. كذلك، صمم عقربا الدقائق والساعات على شكل أوراق نبتة 
المریمیة، بینما صمم عقرب الثواني على شكل سھم كوبید.  

یبلغ قطر العلبة الحاضنة الفوالذیة 29.20 ملم، وھي تتألق مع إطار مرّصع بـ48 حجر ألماس و20 حجر اً على العروات، بینما یزدان 
التاج بحجر ألماس بارز قطع وردة.  

رة حدیثة  تقنیة متطّو
 glucydur ذات تعبئة ذاتیة. زّودت ھذه االخیرة بعجلة توازن من نوع L 913 ینبض قلب ھذا النموذج بواسطة آلیة حركة من نوع

مع براغي تعدیل صغیرة جداً مصنوعة من الذھب، باإلضافة إلى زنبرك توازن من السیلیكون. مما ال شك فیھ، فإن ھذه المادة التي بدأ 
إستخدامھا مؤخراً في صناعة الساعات، توفر مزایا عدیدة ھامة جداً. أوًال، نظراً لكثافتھا المنخفضة فھي خفیفة الوزن وبالتالي مقاومة 
أكثر للصدمات، فضًال عن كونھا مضادة للحقول المغناطیسیة. بذلك، یتّسم زنبرك التوازن بشكلھ المثالي كما انھ یضمن تزامناً أفضل 

آللیة الحركة ودقة معززة لضبط الوقت.  

أما الجھة الخلفیة الصفیریة فھي تخفي سراً یبقى حكراً على مالك ھذه الساعة، حیث أن الثقل المتأرجح المصنوع من الذھب االصفر 
  . ً المطلي بالرودیوم یزدان بقلبھ المخرم الذي یخترقھ عدد اً ال یحصى من أشعة الشمس كما وسھم أیضا

زّود نموذج فیلوریھ من مجموعة عید الحب 2018 بحزام من جلد التمساح باللون االحمر الحیوي، وھو متوفر بإصدار محدود من 99 
ساعة منقوشة ومرقّمة فردیاً. 
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